
Рішення колегії  регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області   
 

16.12.2015                  м. Запоріжжя 
 

По першому питанню порядку денного щодо стану підготовки до продажу об’єктів 

державної власності груп А та В, колегія вирішила : 

1. Інформацію першого заступника начальника регіонального відділення Лісіної 

Г.М. про  стан підготовки до продажу об’єктів державної власності груп А та В взяти до 

відома. 

2. Підтримати рішення спільної Робочої групи Фонду державного майна України 

та Міністерства аграрної політики і продовольства України щодо ліквідації державного 

підприємства „Дніпровське”, державного підприємства „Світанок”. 

3. Регіональному відділенню ФДМУ по Запорізькій області: 

- направити до ФДМУ пропозиції щодо виключення державного підприємства 

„Світанок” та державного підприємства „Дніпровське” з переліку об’єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці до продажу в 2015 -2016 роках; 
       Термін: до 01.01.2016 

- забезпечити підготовку до приватизації державного підприємства 

„Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування” після завершення Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України проведення відповідної передприватизаційної підготовки; 

- направити до ФДМУ пропозиції щодо виключення державного навчально-

виробничого закладу авіаційного профілю „Запорізький центр льотної підготовки імені 

маршала авіації О. І. Покришкіна” з  переліку об’єктів  державної власності  (гр. Ж), що 

підлягають приватизації, з метою проведення Міністерством інфраструктури України 

відповідної роботи щодо виділення зі складу підприємства злітної смуги та об‘єктів  

обслуговування аеродрому, які відповідно до статті 5 Закону України «Про приватизацію 

державного майна» не можуть бути об’єктами приватизації. 

                                                                                               Термін: до 01.01.2016 

4. Рекомендувати керівникам державних підприємств: 

• „Науково-технічний центр ЗАЗавтотехніка” - надати до регіонального 

відділення в повному обсязі  інформацію та документи, необхідні для  включення 

підприємства до переліку об‘єктів, що підлягають приватизації, відповідно до листа ФДМУ 

від 30.09.2014 № 10-20-13097 „Про підготовку документів для включення до переліків 

об’єктів державної власності груп А та Ж, що підлягають приватизації, та внесення змін до 

цих переліків”; 

• Сільськогосподарське підприємство „Запорізьке”:  

- завершити роботу по відновленню вилучених у підприємства  в рамках розслідування 

відповідних кримінальних проваджень оригіналів розпорядчих, фінансових та 

правовстановлюючих документів державного підприємства;  

- забезпечити в найкоротший термін виготовлення технічної документації на об‘єкти 

нерухомості, документації із землеустрою, правовстановлюючих документів на нерухоме 

майно та земельні ділянки, що перебувають на обліку підприємства; 

• „Державний інститут по проектуванню промислових підприємств” - надати до 

регіонального відділення належним чином оформлену копію контракту з керівником 

підприємства; 

• „Завод алюмінієвої фольги” - надати до регіонального відділення в повному 

обсязі та належним чином оформлений пакет документів, визначений Порядком передачі 

єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних 

підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв‘язку з прийняттям 

рішення про їх приватизацію, затвердженим наказом ФДМУ від 31.03.2000 № 667. 

Термін: 23.12.2015  
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 По другому питанню порядку денного щодо стану виконавської дисципліни в 

регіональному відділенні за результатами 11 місяців 2015 року,  колегія вирішила: 

1. Інформацію заступника начальника відділу організаційно-документального та 

інформаційного забезпечення Удовиченко І.М. про стан виконавської дисципліни в 

регіональному відділенні за результатами 11 місяців 2015 року  взяти до відома.  

2. Заступнику начальника відділу організаційно-документального та інформаційного 

забезпечення забезпечити подальшу роботу щодо  контролю якості виконавської 

дисципліни, виконання доручень вищих органів влади, правоохоронних органів, 

опрацювання документів міністерств, відомств, підприємств та звернень громадян України в 

строки, встановлені нормами чинного законодавства.  

 

   Термін : постійно   

 По третьому питанню порядку денного щодо орієнтовного плану роботи колегії 

регіонального відділення в I півріччі 2016 року,  колегія вирішила: 

 Інформацію  начальника регіонального відділення, голови колегії Спіріної О.Д. про 

орієнтовний план роботи колегії регіонального відділення в I півріччі 2016 року взяти до 

відома 

 

 

Голова колегії,  

начальник регіонального відділення            О.Д.Спіріна 

 

 

Секретар колегії          В.М.Чорна 

 


